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* Iata ca exista solutii astfel incat romanii cu credite sa poata faca economii lunare importante la plata ratelor. Este
o varianta recomandata chiar de Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF). Dar mai
multe detalii puteti afla chiar dvs de aici.
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* Aflata intr-o situatie umilitoare, cu doua excluderi din magistratura la activ, judecatoarea Camelia Bogdan, de fapt
fosta judecatoare, a vorbit in public pentru prima data dupa decizia ICCJ de zilele trecute prin care Inalta Curte a
mentinut hotararea CSM prin care Cami a fost data afara din sistem (click aici pentru a citi).
A facut-o intr-un interviu acordat site-ului Europa Libera, in care evident s-a victimizat, dar ne-a si distrat
cand a anuntat ca doreste sa fie un model pentru alti magistrati. Acelasi interviu ne-a facut sa ne dam
seama insa de ce Camelia Bogdan si Cristi Vasilica Danilet sunt atat de buni prieteni (foto 1). Pentru ca
amandoi se milogesc la fel dupa functii platite din bani publici. Dupa ce Danilet practic s-a cerut in CCR,
ridicolul atingand apogeul cu tristii de la USR care au anuntat ca il sustin, acum Camelia Bogdan da sfoara
in tara ca ar putea fi utila statului. Auziti la ea: “Nu este exclus ca in Romania sa fie nevoie de experienta
mea, deoarece se doreste aderarea la OCDE si sunt specializata in combaterea coruptiei in cadrul relatiilor
de afaceri international”. Din ciclul sunt bun dar nu ma vede nimeni. Noi credem altceva: este exclus ca in
Romania sa fie nevoie de experienta ei. Ar fi doar daca intreaga putere ar ajunge sa fie detinuta de aceiasi tristi de
la USR care o sustin pe ea si pe Danilet, care suntem convinsi ca ar gasi o solutie sa o resapeze pe vestita fosta
judecatoare.
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* Pretinsul presedinte interimar al CSM Bogdan Mateescu ramane precaut! Noi v-am spus deja despre frica pe
care o are fata de covid, dar nu stiam ca fobia e chiar atat de mare. Ne-am dat seama de cat de speriat e “Bobita”
ca nu cumva sa se infecteze cand am vazut ultimele sedinte ale CSM. Nu a fost chip ca Mateescu sa isi dea jos
masca (foto 2), nici nu stim daca a baut apa sau a luat vreo gura de cafea, ca doar in momentul ala virusul
s-ar fi putut strecura pe langa sticla sau cana.

Dar ce sa vedeti, in tot acest timp, la cativa metri distanta de el se aflau judecatoarele Gabriela Baltag si
Evelina Oprina...fara masca (foto 3). Cam rusinos, zicem noi. Va dati seama cata masculinitate emana un barbat
care sta cu masca la gura in fata unei femei, iar aceasta e total relaxata si nu da niciun semn ca s-ar teme de vreun
carcalac?
Bine, Bogdan Mateescu se poate apara ca mai era un barbat in sala cu masca, si anume secretarul general al
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CSM. Acesta insa nu se pune, caci credem noi sunt mari sanse ca saracul secretar sa fi fost nevoit sa tina masca
la gura, ca nu cumva sa ii inceteze Mateescu detasarea. Si ar mai putea spune Mateescu si faptul ca la sedinta de
Plen judecatorul Mihai Balan, aflat in sala, a purtat la randul sau masa. Bine, acum ditamai “Bobita”, inalt ca
bradul, sa se compare cu Mihai Balan, mai plapand asa de felul sau, zau ca nu merge. Deci e clar: daca se sperie
asa de tare de un Covid, cum sa ne bazam pe ”Bobi” daca ne ataca rusii si incepe razboiul?
Nota: Informatiile din aceasta rubrica trebuie luate sub beneficiu de inventar, ele facand parte din categoria
zvonurilor sau a pamfletului. Luati-le ca atare!

4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

